
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا )

 (6عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِنيَ( )احلجرات:
 

 األبي العراقيأيها الشعب 

 اإلسالميةويا أبناء أمتنا العربية 

وبث ن حكومة االحتالل الصفوية سارت على نهج أسيادها األمريكان والمجوس في إلقاء التهم الباطلة إ

اولة بذلك تشويه صورتهم البيضاء أمام الشعب المقاومة الوطنية الباسلة مح اإلشاعات واألكاذيب ضد

أن والها المحتلون زمام  العراقي، وإن ذلك ال ينطلي على شعبنا ألنه يعرف أكاذيبها التي ما فارقتها منذ

 الحكم.

نقال عن ما يسمى استخبارات وإن آخر أكاذيب هذه الحكومة ما تناقلته بعض وسائل إعالمها المأجورة 

بأن "جيش رجال الطريقة النقشبندية أصدر فتوى بقتل قيادات بعض الجهات"، وردا على هذه  ديالى

 المزاعم واألكاذيب نبين اآلتي:

بين مختلف شرائح ومكونات فيها تحريض على القتل أو االقتتال من قبلنا ة فتوى أيصدور إننا ننفي  .1

المجوسي االمريكي الصهيوني لمقاومة االحتالل  نادعو ، وقدونحن غير مسؤولين عنها مطلقاشعبنا 

ان جيشت امريكا وحلفائها جيوشهم لغزو العراق  ذمنواعلنا ذلك  السبل والوسائل المشروعةوبكل 

 .مشروعة في كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعيةمقاومة مقاومتنا ا زالت فكانت وم

أو الدخول في صراع  إن نهجنا واضح لدى أبناء شعبنا العراقي في تجنبنا إراقة الدماء والدعوة لذلك .2

 .وتحرير بلدنا الحبيب مقاومة االحتاللهدفنا االسمى المتمثل بداخلي يلهينا عن 

على شبكة اإلنترنت نبث فيه بيانات جيشنا وكل ما  جيشنا موقعالمية معروفة مثل قنوات اعإن لدينا  .3

يصدر عنه، وعليه فكل خبر أو بيان أو تصريح أو فتوى غير منشورة في موقعنا فإننا نتبرأ منها 

 . (www.alnakshabandia.net)ونؤكد أنها من أكاذيب أعدائنا، وعنوان موقعنا هو: 

 

دلت على شيء فإنما تدل على ضالل هذه نها إن إ، والعراقيتنطلي على شعبنا إن هذه األكاذيب ال 

 ورسولهتعالى إنا نعاهد هللا ، وشعبنا ومقاومته الباسلةوحقدها على العشوائي  وتخبطهاوافالسها الحكومة 

، تعالى ذن هللاحتى النصر المؤزر بإالحبيب وتحرير عراقنا وشعبنا على المضي قدما في طريق  ملسو هيلع هللا ىلص

 وصلى هللا على سيدنا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم. (الْمُؤْمِنِنيَ نَصْرُ عَلَيْنَا حَقًّا وَكَانَ)
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